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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden ______     ______     ______ 
 

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 

Tid: Måndagen den 24 oktober 2016 kl. 15.00 – 17.00 
Lokal: Konferensrummet, Medfak kansli, Sandbäcksgatan 7 plan 1 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Fredrik Elinder ordförande 
 Carina Berterö professor 
 Helena Hemmingsson professor 
 Toste Länne professor 
 Riccardo Barchiesi doktorand 
 
 
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Staffan Hägg landstingskommunal verksamhet 
 Anneli Peolsson föredragande p. 117-118 
   
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Peter Söderkvist vice ordförande 
 Mikael Benson professor 
 Karin Öllinger professor 
 Cynthia Veenstra doktorand 
 
 Ersättare:  
 Joanna Kvist professor 
 Stefan Stenfelt professor 
 
 Övriga:  
 Jan Marcusson landstingskommunal verksamhet 
 Margaretha Stenmarker landstingskommunal verksamhet 
 

 

Justeras datum: __________________ 

 
     

Anita Larsson  Fredrik Elinder  Helena Hemmingsson 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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Mötesformalia 
113 Utseende av justeringsperson 

 
 Utses Helena Hemmingsson som justeringsperson.  

 

 

114 Fastställande av föredragningslista och genomgång av 
föregående protokoll 
 

 Beslutas att fastställa utsänd föredragningslista.  

Protokollet från FUN:s sammanträde 2016-09-26 läggs till 
handlingarna.  

 

 

115 Beslut på delegation och anmälningar 
 

 Anmälningar enligt bilaga FSM-FUNA 2016/8. 

Anmäles och godkännes FSM-FUNP del 2016/71, 79, 82-96. 

 

 

116 Meddelanden 
 

 Ordföranden meddelar att 

- fakultetsstyrelsen har beslutat om budget för 2017. FUN:s 
budget omfattar 3 855 tkr jämfört med 3 400 tkr 2016. 
Ökningen ger dock ej större utrymme för satsningar inom FUN 
utan beror på att andra specifika satsningar (forskarlinjen, 
bidrag till nationella forskarskolan inom allmänmedicin, bidrag 
till Forum Scientium) lagts inom FUN:s budget. 
Information om FUN:s budget kommer att ges vid FUN:s 
sammanträde den 23 januari 2017. 

- forskarutbildningskursen ”Mikrodialysteknik för 
biomarkörforskning” som skulle ges i höst har flyttats till 
vårterminen 2017 

- det reviderade regelverket för forskarutbildning (beslutat vid 
fakultetsstyrelsens sammanträde den 10 maj 2016 och gällande 
från 2016-06-01) finns nu översatt till engelska och kommer att 
publiceras på hemsidan 

- ett möte med IMH och ansvariga för kursen 
Försöksdjurskunskap har hållits med syfte att förhandla om 
priset för kursen.  
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Beslutsärenden 
117 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 

ordförande vid Margaretha Lööf-Johanssons disputation den 
18 januari 2017 
Dnr LiU-2015-01630 
Föredragande: Anneli Peolsson 
 

 Utses som fakultetsopponent professor emeritus Kurt Svärdsudd, 
Uppsala.  

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Eva Swahn, IMH 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), professor Jörgen 
Månsson, Göteborg och docent Lars-Gunnar Arnesson, IMH. 

Till ersättare utses docent Magnus Falk, IMH.  

Till värd vid disputationen utses docent Mats Foldevi, IMH. 

Sista dag för förhandsgranskning är den 10 november 2016. 

Punkten justeras vid mötet.  

 

 

118 Beslut - utseende av ledamöter i betygsnämnd samt 
ordförande vid Annika Lindh Falks disputation den 20 
januari 2017 
Dnr LiU-2016-02038 
Föredragande: Anneli Peolsson 
 

 Utses som fakultetsopponent professor Monica Baeroe Nerland, Oslo. 

Utses som ledamöter i betygsnämnden professor Toomas Timpka, IMH 
(sammankallande och ordförande vid disputationen), professor Åsa 
Mäkitalo, Göteborg och professor Gudrun Edgren, Lund. 

Till ersättare utses docent Mats Foldevi, IMH. 

Till värd vid disputationen utses professor Madeleine Abrandt 
Dahlgren, IMH.  

Sista dag för förhandsgranskning är den 10 november 2016. 

Punkten justeras vid mötet. 

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
119 Inför kommande doktorandundersökning - förslag till enkät 

Föredragande: Fredrik Elinder 
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 Förslag till frågor har sänts ut till nämndens ledamöter inför mötet. 
Nämndens ledamöter diskuterar frågorna och återkommer kring 
önskemål om eventuella förändringar.  

 

 

120 Utmärkelse till bästa avhandling vid fakulteten  
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Informerades om inkomna nomineringar från 
betygsnämndsordföranden för aktuell period. En bedömargrupp 
bestående av Fredrik Elinder, Toste Länne, Riccardo Barchiesi och 
Karin Öllinger har granskat nomineringarna. Nämnden beslutar att 
utifrån bedömargruppens synpunkter lämna ett förslag till dekanus 
som därefter beslutar om utmärkelsen.  

 

 

121 Forskarlinjen  
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Information. Presentationen skickas ut till nämndens ledamöter.  

 

 

122 Skrivelse till Medicinska föreningen ang prioritering av VFU-
placering för läkarstudenter i 
forskningsamanuensprogrammet  
Föredragande: Fredrik Elinder 
 

 Vid FUN:s sammanträde 2016-09-26  uppdrogs till ordföranden att ta 
fram ett förslag till skrivelse i ovannämnda fråga. Ett förslag 
presenteras och FUN:s ledamöter ställer sig bakom förslaget som nu 
skickas till Medicinska föreningen. Skrivelsen skickas ut till nämndens 
ledamöter.  

 

 

123 Övriga frågor 
 

 Inga övriga frågor togs upp vid mötet.  
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